
صفحه 1
2021  23مه ماه ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس

روح و بدن- موضوع

.2021 ، 23یکشنبه ، ماه مه 

روح و بدن — موضوع

7: 19زبور  : :ییمتن طال

 کند."ی"قانون خداوند کامل است ، روح را متحول م

4-1: 34زبور پاسخگو خواندن:
17: 16ضرب المثل ها 

من خداوند را در هر زمان برکت خواهم بخشید: ستایش او مدام در دهان من خواهد بود. 1

روح من او را به پروردگار خداوند تفاخر خواهد کرد: فرومایگان آن را خواهند شنید و خوشحال 2
خواهند شد.

خداوند را با من بزرگ جلوه ده ، و بگذارید نام او را با هم بزرگ کنیم. 3

من به دنبال خداوند بودم و او مرا شنید و مرا از تمام ترسهایم نجات داد.4

شاهراه قائم برای دور شدن از شر است: کسی که راه خود را حفظQ می کند روح خود را حفظ 17
می کند.

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.
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روح و بدن – موضوع

د درس خطبه

کتاب مقدس

5 ، 4: 6تثنیه .1

ای اسرائیل بشنو: خداوند ، خدای ما ، یك خداوند است.4

و خداوند ، خدای خود را با تمام قلب خود ، و با تمام جان و با تمام قدرت دوست خواهی داشت.5

32: 15ضرب المثل ها .2

کسی که از تعلیم امتناع ورزد ، روح خود را حقیر می شمارد ، اما کسی که سخنانش را می32
شنود ، خرد می یابد.

35 ، 31-29 )به:( ، 9 ، 2،( ، 6  )به1: 4تثنیه .3

پس ای اسرائیل ، احکام و احکامی را که به تو تعلیم می دهم ، گوش کن و آنها را انجام می دهی1
تا زنده بمانی ،

به کلمه ای که به شما امر می کنم اضافه نکنید و از آن چیزی کم نمی کنید تا دستورات خداوند ،2
خدای خود را که به شما امر می کنم ، حفظ کنید.

فقط مواظب خودت باش و با کوشش روحت را حفظ کن ، مبادا چیزهایی را که چشمهایت دیده9
اند فراموش کنی و مبادا در تمام روزهای زندگی تو از قلب تو دور شوند:

اما اگر از آنجا به دنبال خداوند ، خدای خود باشی ، اگر او را با تمام قلب و با تمام روح خود به29
دنبال او خواهی یافت.

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج
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روح و بدن- موضوع

اگر در سختی گرفتار باشی ، و همه این امور حتی در روزهای آخر به تو رسیده است ، اگر به30
سوی خداوند ، خدای خود برگردی و مطیع صدای او باشی.

)زیرا خداوند ، خدای تو خدای مهربان است( او تو را رها نخواهد کرد ، تو را نابود نخواهد کرد31
، و عهد پدرانت را که به آنها سوگند یاد کرد فراموش نخواهد کرد.

به تو نشان داده شد تا بدانی که خداوند اوست خدا. هیچ کس دیگری در کنار او وجود ندارد35

،(1 )به 3 )اتفاق افتاده( ، 1: 1حزقیال .4
حاال این اتفاق افتاد ...1

کالم خداوند صریحاً به حزقیال کشیش آمد ، 3

،(4 )به 6-4 )به:( ، 3: 2حزقیال .5

و او به من گفت: ای پسر انسان ، تو را نزد بنی اسرائیل ، نزد قوم سرکشی که علیه من قیام3
کرده اند می فرستم:

زیرا آنها کودکان گستاخ و دلسوزی هستند. من تو را به سوی آنها می فرستم. و تو به آنها4
خواهی گفت ، خداوند خداوند چنین می گوید.

و آنها ، خواه بشنوند ، یا اینکه تاب نخواهند آورد ، )زیرا آنها خانه ای سرکش هستند( ، باز هم5
خواهند دانست که پیامبری در میان آنها بوده است.

و تو ای پسر انسان ، از آنها نترس و از سخنان آنها نترس6

 )پس چرا(32 )به:( ، 31 ، 30 )چه زمانی( ، 27 )به:( ، 4: 18حزقیال .6

ببین ، همه جانها از من هستند. به عنوان روح پدر ، روح پسر نیز از آن من است:4

… هنگامی که انسان شریر از شرارت خود مرتکب شد و آنچه را حالل و درست است انجام27
داد ، باید روح خود را زنده نجات دهد.

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.
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روح و بدن – موضوع

خداوند خدا می گوید ، بنابراین من تو را قضاوت خواهم کرد ، ای خاندان اسرائیل. توبه کنید ، و30
از تمام گناهان خود دور شوید. بنابراین گناه ویران نخواهد شد.

تمام گناهان خود را که به موجب آن تخلف کرده اید ، از خود دور کنید. و از شما یک قلب و31
روح جدید بسازید:

... بنابراین خود را برگردانید و زندگی کنید.32
 

8: 6میکا .7

او به تو نشان داده است ، ای انسان ، چه چیز خوبی است. و خداوند چه چیزی از تو می8
خواهد ، مگر اینکه عادالنه عمل کنی ، و رحمت را دوست داشته باشی ، و با خدای خود

فروتنانه راه بروی؟

23: 4متی .8

و عیسی به تمام جلیل می رفت ، در کنیسه های آنها تعلیم می داد ، و انجیل پادشاهی را تبلیغ می23
کرد ، و همه بیماریها و انواع بیماریها را در بین مردم شفا می داد.

20-17 ، 2: 5متی .9

و دهان خود را باز کرد ، و به آنها تعلیم داد ،2

فکر نکنید که من آمده ام تا شریعت یا انبیا را از بین ببرم.17

زیرا در حقیقت به شما می گویم ، تا آسمان و زمین بگذرد ، یک نکته یا یک ذره به هیچ وجه از18
قانون عبور نمی کند ، تا زمانی که همه تحقق یابد.

بنابراین هرکس یکی از این کمترین احکام را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد ، در ملکوت19
آسمان کمترین او خوانده خواهد شد: اما هرکس که این کار را انجام دهد و آنها را تعلیم دهد ،

همان بزرگ در ملکوت آسمان خوانده خواهد شد.

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج
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روح و بدن- موضوع

زیرا به شما می گویم که جز درستی که عدالت شما از عدالت کاتبان و فریسیان فراتر نرود ، به20
هیچ وجه وارد ملکوت آسمان نخواهید شد.

5 ، 4 ، 2 )برحذر بودن( ، 1: 12لوقا .10

مراقب مخمر فریسیان باشید که ریا است.1

زیرا هیچ چیز پوشیده ای وجود ندارد که آشکار نشود. نه پنهان ، که معلوم نیست2

و من به شما دوستانم می گویم ، از کسانی که بدن را می کشند نترسید و پس از آن دیگر کاری4
از دست آنها بر نمی آید.

اما من به شما هشدار خواهم داد که از آن خواهید ترسید: از او بترسید که پس از کشتن قدرت5
دارد به جهنم بیندازد بله ، من به شما می گویم ، از او بترسید.

21 ، 20 ، 17 )باید( ، 16 ،( ، 2  )به15( ، 2  )به14-10: 13لوقا .11

و او در روز شنبه در یکی از کنیسه ها مشغول تدریس بود.10

و ، اینک ، زنی بود که هجده سال روحیه ناتوانی داشت و کنار هم خم شده بود و به هیچ وجه11
نمی توانست خود را بلند کند.

عیسی وقتی او را دید ، او را به نزد خود فرا خواند و به او گفت: ای زن ، تو از ناتوانی خود12
رها شده ای.

و دستان خود را بر او نهاد: و بالفاصله او صاف شد و خدا را تسبیح گفت.13

و رئیس کنیسه با خشم جواب داد ، زیرا که عیسی در روز شنبه شفا داده بود ،14

خداوند سپس به او پاسخ داد ، و گفت ،15

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.
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روح و بدن – موضوع

آیا این زن ، دختر ابراهیم که شیطان او را مقید کرده است ، آیا این هجده سال است ، نباید در16
روز سبت از این پیوند گشود؟

هنگامی که او این سخنان را گفت ، همه دشمنانش شرمنده شدند: و همه مردم به خاطرQ همه17
کارهای باشکوهی که توسط او انجام شد ، خوشحال شدند.

و دوباره گفت ، به چه وسیله می توانم پادشاهی خدا را تشبیه کنم؟20

مانند خمیرمایه ای است که خانمی آن را گرفت و در سه پیمانه غذا پنهان کرد ، تا اینکه تمام آن21
خمیر شد.

8،( ، 2  )به7 )بدانید( ، 6: 5 قرنتیان 12.1

آیا نمی دانید که کمی خمیرمایه کل آن را خمیر می کند؟6

خمیرمایه قدیمی را پاک کنید تا یک توده جدید باشید ،7

بنابراین ، ما مهمانی را نه با خمیرمایه قدیمی ، نه با مایه خباثت و شرارت برگزار کنیم. اما با8
نان بدون مخمر اخالص و حقیقت.

.(1  )به19 ، 18 ، 16: 3 قرنتیان 13.1

آیا نمی دانید که شما معبد خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟16

هیچ کس اجازه ندهد خودش را فریب دهد. اگر کسی در میان شما به نظر می رسد که در این18
دنیا خردمند است ، بگذارید یک احمق شود ، تا خردمند شود.

زیرا حکمت این جهان حماقت با خدا است.19

28 ، 24 ، 23 ، 21-19 )به:( ، 18-16 ، 6 ، 5: 5 تسالونیکی ها 14.1

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج
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شما همه فرزندان نور و فرزندان روز هستید: ما نه از شب هستیم و نه از تاریکی.5

بنابراین اجازهQ دهید مانند دیگران نخوابیم. اما بگذارید تماشا کنیم و هوشیار باشیم.6

همیشه شاد باشید.16

بدون توقف دعا کنید.17

در هر چیز تشکر کنید:18

روح را فرو نشاند.19

پیشگویی ها را تحقیر نکنید.20

همه چیز را ثابت کنید خوب نگه دارید21

و خدای صلح شما را کامالً تقدیس می کند. و من از خدا می خواهم که تمام روح و روح و بدن23
شما برای آمدن خداوند ما عیسی مسیح بی عیب و نقص حفظQ شود.

وفادار کسی است که شما را صدا می کند ، او نیز این کار را خواهد کرد.24

لطف خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. آمین28

علم و بهداشت

1.477 :22-25

روح ماده ، زندگی و هوش انسان است که بصورت فردی است ، اما از نظر ماده مهم نیست. روح
هرگز نمیتواند چیزی را تحت تأثیر روح قرار دهد.

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.
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2.120 :4-6

روح ، یا روح ، خداست ، تغییرناپذیر و ابدی ؛ و انسان با روح همزیستی و منعکس می کند ، خدا ،
زیرا انسان تصویر خداست.

3.9 :17-24

آیا شما "پروردگار خدای خود را با تمام قلب خود و با تمام روح خود و با تمام ذهن خود دوست دارید"؟
این دستور شامل تسلیم همه احساسات ، عواطف و عبادات صرفاً مادی است. این الدورادو مسیحیت

است. این شامل علم زندگی است و فقط کنترل الهی روح را که روح در آن استاد ماست ، تشخیص می
دهد و حس مادی و انسانی جایی نخواهد داشت.

4.117 :29-5

عیسی به شاگردان خود هشدار داد که از مخمر فریسیان و صدوقیان که آنها را تعالیم بشری تعریف
می کند ، بر حذر باشید. مثل او درباره "مخمر ، که زنی گرفت و در سه پیمانه غذا پنهان کرد ، تا

زمانی که کل آن خمیرمایه شد" ، نتیجه گیری می کند که مخمر معنوی به معنای علم مسیح و تفسیر
معنوی آن است - استنباطی بسیار باالتر از صرفاً کاربردهای کلیسایی و رسمی این تصویر.

5.329 :5-7

کمی خمیرمایه کل آن را خمیر می کند. کمی درک از علم مسیحی حقیقت همه آنچه را که من درباره
آن می گویم را اثبات می کند.

6.302 :19-24

علم بودن ، انسان را کامالً کامل نشان می دهد ، حتی همQانطور کQه پQدر کامQل اسQت ، زیQرا روح ، یQا
ذهن انسان معنوی ، خداست ، اصل الهی همه هسQQتی ، و زیQQرا این انسQQان واقعی بQQه جQQای حس توسQQط

روح اداره می شود ، توسط قانون روح ، نه به اصطالح قوانین ماده.

7.28 :1-8

فریسیان ادعا کردند که اراده الهی را می دانند و می آموزند ، اما آنها فقط مانع موفقیت مأموریت
عیسی شدند. حتی بسیاری از دانشجویان او نیز مانع راه او شدند. اگر استاد شاگردی نمی گرفت و

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شده است.لی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیج
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حقایق غیبی خدا را تعلیم نمی داد ، مصلوب نمی شد. عزم برای نگه داشتن روح در چنگال ماده ،
آزار دهنده حقیقت و عشق است.

8.196 :11-18

عیسی گفت: "از او بترسید که قادر است روح و جسم را در جهنم نابود کند." مطالعهQ دقیق این متن
نشان می دهد که در اینجا کلمه روح به معنای یک حس کاذب یا شعور مادی است. این دستور هشداری

بود برای مراقب بودن ، نه از روم ، شیطان و نه از خدا ، بلکه از گناه. بیماری ، گناه و مرگ توام با
زندگی یا حقیقت نیست. هیچ قانونی از آنها حمایت نمی کند. آنها هیچ ارتباطی با خداوند ندارند تا بتوانند

قدرت خود را برقرار کنند.

9.451 :2-4 ، 8-11

دانشمندان مسیحی باید تحت فشار مداوم فرمان رسول زندگی کنند تا از جهان مادی بیرون بیایند و
جدا باشند.

دانشجویان علوم مسیحی ، که با نامه خود شروع می کنند و فکر می کنند بدون روحیه موفق می
شوند ، ایمان خود را غرق کشتی می کنند یا متأسفانه منحرف می شوند.

10.140 :8-13 ، 16-18

ما به اندازه ای که ذات الهی را درک می کنیم و او را با درک و محبت دوست داریم ، متناسب با او
اطاعت کرده و می پرستیم ، و دیگر در مورد جسارت جنگ نخواهیم کرد ، اما از ثروت خدای خود

شاد خواهیم شد. دین پس از آن قلب خواهد بود و نه سر.

ما عبادت معنوی می کنیم ، فقط در صورتی که عبادت مادی را متوقف کنیم. عبودیت روحانی روح
مسیحیت است.

11.118 :10-12

سنین می گذرد ، اما این خمیرمایه حقیقت همیشه کار می کند. این باید تمام انبوه خطاهاQ را از بین ببرد
و از این رو در آزادی معنوی انسان برای همیشه تجلیل شود.

12.253 :19-28

 كتاب مقدس از كتابی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
 شدهلی تشكی ادكری بی ، علم و بهداشت با كتاب مقدس ، توسط مریحی مربوط به كتاب علوم مسی و بخشهامزی جمزیمقدس ج

است.
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ماده نمی تواند هیچ گونه مخالفتی با تالش درست در برابر گناه یا بیماری نداشته باشد ، زیرا ماده
بی اثر ، بی فکر است. همچنین ، اگر خود را بیمار می دانید ، می توانید این باور و عمل غلط را

بدون هیچ مانعی از بدن تغییر دهید.

به هیچ ضرورت احتمالی برای گناه ، بیماری یا مرگ اعتقاد نداشته باشید ، زیرا می دانید
)همانطور که باید بدانید( که خداوند هرگز پیروی از قانون به اصطالح مادی را نمی طلبد ، زیرا

چنین قانونی وجود ندارد.

6 )مسیحی( -29: 13.119

علوم مسیحی رابطه ظاهری روح و بدن را برعکس می کند و بدن را از شاخه ذهن به حساب می
آورد. بنابراین ، این با انسان است ، که بنده متواضع ذهن آرام است ، اگر چه به نظر می رسد غیر از
این برای یک حس محدود باشد. اما ما هرگز این مسئله را درک نخواهیم کرد در حالیQ که اعتراف می

کنیم روح در بدن یا ذهن در ماده است و انسان در غیر هوش قرار دارد. روح ، یا روح ، خداست ،
تغییرناپذیر و ابدی ؛ و انسان با روح همزیستی و منعکس می کند ، خدا ، زیرا انسان تصویر خداست.

14.223 :3-12

دیر یا زود خواهیم فهمید که زنجیرهای ظرفیت محدود انسان توسط این توهم جعل می شود که او به
جای روح ، در بدن زندگی می کند ، به جای روح.

ماده بیانگر روح نیست. خدا یک روح همه جا حاضر بی نهایت است. اگر روح همه باشد و همه جا
باشد ، ماده چیست و کجاست؟ به یاد داشته باشید که حقیقت از خطا بزرگتر است و ما نمی توانیم

بزرگتر را به چیز کمتری تبدیل کنیم. روح روح است و روح بزرگتر از بدن است.

15.60 :29-6

روح دارای منابع بی شماری است که می تواند بشر را برکت دهد ، و اگر در روح جستجو شود ،
خوشبختی با آسودگی بیشتری حاصل می شود و در نگهداری ما امنیت بیشتری خواهد داشت. لذت
های باالتر به تنهایی می تواند هوس های مرد جاودان را برآورده کند. ما نمی توانیم خوشبختی را

در محدوده احساس شخصی خالصه کنیم. حواس هیچ لذت واقعی را به دست نمی دهد.

خوبی های موجود در عواطف انسانی باید بر شر و معنوی نسبت به حیوان صعود داشته باشد ،
در غیر این صورت هرگز سعادت حاصل نمی شود.

 كتاب مقدس از كتاب مقدسی متن از نقل هانی شده است. اهی ، مستقل تهپلینفیلڈ یحی علوم مسیسای درس کتاب مقدس توسط کلنیا
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16.125 :12-16

با تغییر اندیشه بشری از مرحلهQ به مرحلهQ آگاهانه درد و بی درد ، غم و شادی ، - از ترس به امید و از
ایمان به درک ، - سرانجام تجلی قابل مشاهده توسط انسان اداره می شود ، نه با حس مادی.

 روزانهفیوظا

ی ادکری بیتوسط مر

نماز روزانه

دی تو آمده است" بگذاری"پادشاه  است که هر روز نماز بخواند:سای کلنی هر عضو افهیوظ
 ببرد. و ممکننی شود و همه گناهان من را از بتی در من تثبی و عشق الهی ، زندگقتیسلطنت حق

 کند ، و بر آنها حکومت کند!ی را غنتی همه بشریاست کالم تو محبتها

4 ، بخش 8 ، ماده سای کلیکتابچه راهنما

 ها و اعمالزهی انگی برایقانون

کیQ مQQادر را تحریسای کلی اعمQال اعضاایQ هQا زهی انگQQدی نبای شخصینه خصومت و نه دلبستگ
 عشقنیری امکانات شیحی دانشمند مسکی کند. و ی بر بشر حکومت میی به تنهایکند. در علم ، عشق اله

دیQ باسای کلنی ایاعضا  کنQد.ی و گذشQت ، منعکس میرخواهی ، خی واقعیرا ، در سرزنش گناه ، برادر
 ، مشQQاوره ،تی ، قضQQاوت ، محکQQومییشQQگویروزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پ

 اشتباه خالص شوند.یرگذاری تأثای یرگذاریتأث

1 ، بخش 8 ، ماده سای کلیکتابچه راهنما

فهیهشدار به وظ
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 دفQQاعی تهQQاجمی ذهنشQQنهاداتی است که روزانه از خود در برابQQر پسای کلنی هر عضو افهی وظنیا
 اویبQQا کارها  خQQود را در قبQQال خQQدا ، رهQQبر خQQود و بشQQر فرامQQوش نکنQQد.فهیکند و فراموش نشود و وظ

 محکوم خواهد شد.ای هیقضاوت خواهد شد ، - و توج

6 ، بخش 8 ، ماده سای کلیکتابچه راهنما

_____________________
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